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A primeira remessa 
de computadores 
para alunos e 
docentes está 
a chegar. Joaquim 
Bernardo, 
presidente 
da Comissão 
Diretiva do PO 
CH – Programa 
Operacional 
Capital Humano, 
explica no Diário 
do Minho em 
que consistem os 
apoios do Fundo 
Social Europeu 
para viabilizar 
uma educação 
digital inclusiva, 
equitativa e 
abrangente.

DM - Os portugueses ou-
vem falar de computado-
res para as escolas, alunos 
e professores e muitos 
perguntam como se vão 
pagar e como se desen-
rola todo este processo 
até que os equipamentos 
cheguem onde são pre-
cisos. Pode ajudar-nos a 
perceber?

Joaquim Bernardo ( JB) - 
O PO CH tem vindo a ge-
rir desde 2014 os apoios 
do Fundo Social Social 
(FSE) para a Educação 
e Formação de Jovens 
e Adultos em Portugal. 
Quando nos deparámos 
com a situação gerada 
pela crise do coronaví-
rus, o processo de digi-
talização do sistema edu-
cativo, nomeadamente 
para garantir a partici-
pação dos alunos atra-
vés de aulas online e o 
acesso aos equipamentos 
e recursos digitais, tor-
nou-se muito mais pre-
mente. Fomos, por isso, 
colocados perante a ne-
cessidade de investir ra-
pidamente neste processo 
da digitalização da edu-
cação que embora já em 
marcha, não foi suficien-

das quais Portugal não 
pode ficar alheio. A con-
tinuação dos apoios aos 
cursos de dupla certifica-
ção, bem como a medidas 
que promovem o sucesso 
escolar dos alunos, é deci-
siva, porque se têm reve-
lado como instrumentos 
essenciais no combate ao 
abandono escolar preco-
ce. No fim de 2019 atin-
gimos 10,6% de abando-
no escolar precoce, quase 
a alcançar a meta da Es-
tratégia da Europa 2020 
e do Plano Nacional de 
Reformas de 10% e o fac-
to de apoiarmos um nú-
mero tão expressivo de 
formandos nesta moda-
lidade (260 mil até 30 de 
setembro de 2020), bem 
como os apoios do PO 
ao arranque do Progra-
ma de Promoção do Su-
cesso Escolar e a outras 
medidas que visam me-
lhorar a qualidade do nos-
so sistema de educação e 
formação,  são exemplos 
bem expressivos do nos-
so contributo para aque-
le objetivo.
Por outro lado, a trans-
formação tecnológica im-
põe a procura cada vez 
mais acelerada por no-
vas competências e um 
dos grandes objetivos eu-
ropeus para os próximos 
anos é fazer com que a 
oferta de formação pro-
fissional inicial ou contí-
nua esteja mais e melhor 
alinhada com a procura 
do mercado de trabalho. 
Para isso, há organismos 
europeus a trabalhar in-
cessantemente em co-
laboração com entida-
des nacionais, para que 
essa adaptação seja feita 
no contexto de cada Es-
tado-membro. São vias 
de acesso ao mercado 
de trabalho em constan-
te atualização.Os apoios 
à formação contínua ou 
aprendizagem ao longo 
da vida, também se irão 
manter porque são im-

prescindíveis no quadro 
do que acabámos de fa-
lar. Os adultos já a traba-
lhar, os que têm e os que 
não têm o nível de ensi-
no básico ou secundário 
completo, têm que dar 
prosseguimento aos seus 
estudos, atualizar as suas 
competências ou adqui-
rir novas, se quiserem ter 
mais oportunidades no 
mundo do trabalho, não 
só em Portugal como em 
toda a Europa, uma vez 
que estas são reconheci-
das em toda a União Eu-
ropeia. Precisam também 
de adquirir habilitações 
específicas e enquadradas 
nas transições que vive-
mos, sobretudo no âmbi-
to das competências digi-
tais, domínio transversal 
a quase todos os setores 
da economia e da qual 
ainda há uma grande la-
cuna na população adul-
ta.  Nesta área de inter-
venção o PO CH apoia 
os Centros Qualifica, en-
quanto portas de reentra-
da dos adultos no sistema 
de formação, promoven-
do nesse contexto o reco-
nhecimento, certificação 
e validação de compe-
tências dessa população, 
bem como os Cursos de 
Educação e Formação de 
Adultos (EFA) e os Cursos 
de Aprendizagem, moda-
lidades de dupla certifica-
ção, em que adultos ad-
quirem competências na 
área escolhida, ao mes-
mo tempo que concluem 
um nível de ensino. Nes-
tes três tipos de medidas e 
até 30 de setembro deste 
ano foram apoiados mais 
de 264 mil adultos desde 
2014, mas ainda há mui-
to trabalho a fazer pa-
ra que a taxa da popula-
ção ativa com pelo menos 
o ensino secundário este-
ja nivelada com a média 
da UE e isso é fator de-
cisivo para a competiti-
vidade, inovação e coe-
são social.

te para responder ao es-
trondoso desafio que se 
colocou.  A iniciativa da 
Comissão Europeia (CE) 
para a resposta à pande-
mia COVID-19 – CRII e 
CRII+, articulada com o 
Programa de Estabiliza-
ção Económica e Social 
(PEES) e com o Plano pa-
ra a Transição Digital da 
Educação (PTDE), viabi-
lizaram as medidas para 
que verbas do Fundo So-
cial Europeu fossem ca-
nalizadas para este fim. 
A Comissão Europeia 
aprovou um aumento 
temporário da taxa de 
cofinanciamento da UE 
para 100% para proje-
tos da política de coesão 
que combatem a pan-
demia do coronavírus, 
por isso, a implementa-
ção deste projeto é total-
mente apoiada pelo FSE 
que dotou o PO CH com 
mais 100 Milhões de Eu-
ros (M€). Também foram 
transferidos mais 15 M€ 
de outras áreas de apoio 
do Programa que perfi-
zeram o total de 115 M€ 
para pôr em prática a pri-
meira fase destas medi-
das. Agora vêm aí os pri-
meiros equipamentos e 
ligações à internet para 
as escolas públicas do 

ensino secundário das 
regiões Norte,  Centro e 
Alentejo, sendo que as 
básicas serão apoiadas 

pelos PO regionais res-
petivos, e para as escolas 
públicas do ensino básico 
e secundário, localizadas 
em Lisboa e no Algarve. 
Nesta linha irá também 
ser apoiada a formação 
contínua de docentes e 
outros agentes educati-
vos para aquisição e me-
lhoria das competências 
digitais, quer nas regiões 
em desenvolvimento, 
quer na região do Al-
garve, através do Algar-
ve 2020.
Se formos novamente 
obrigados a ficar em ca-
sa e o ensino à distância 
voltar a ser uma inevita-

bilidade, queremos que a 
maioria das escolas e so-
bretudo das famílias mais 
carenciadas já esteja mu-

nida destes equipamen-
tos para assegurar as ne-
cessidades acrescidas da 
educação não presencial.

DM - E para o próximo 
quadro comunitário de 
apoio 21-27, com que me-
didas podemos contar 
desde já na área da Qua-
lificação da população?

JB - Ainda não está tudo 
definido, mas há medi-
das aprovadas à partida, 
quer pelo seu desempe-
nho até aqui, quer pela 
necessidade que as tran-
sições ecológica e digital 
que vivemos impõem e 
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para a digitalização da educação
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Joaquim Bernardo anuncia que vêm aí os primeiros equipamentos e ligações à internet para as escolas

Se formos novamente obrigados 
a ficar em casa e o ensino à distância 
voltar a ser uma inevitabilidade, 
queremos que a maioria das escolas 
e sobretudo das famílias mais 
carenciadas já esteja munida destes 
equipamentos para assegurar 
as necessidades acrescidas 
da educação não presencial.


